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Yrkesmedisinsk avdeling – Haukeland 
universitetssykehus

• Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av 
yrkesdykkere

• Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar 
oksygenbehandling

• Regionalt ansvar for ØH HBO-behandling (Helse Vest og Helse Midt)

• Norsk senter for maritim og dykkemedisin med hyperbar cellelab.



Hvilket langtidsperspektiv?

• Hva vet vi?

• Hva skulle vi visst mer om?

• Hvordan få mer vitenskapelig dokumentasjon?

• Yrkesdykkere er ved karrierestart som gruppe 
friskere enn jevnaldrende
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Lungefunksjon, jfr professor Einar Thorsen

• Lungefunksjonen faller normalt gradvis med 
økende alder.

• Lungefunksjonen faller raskere hos røykere.

• Det er vist at yrkesdykkere har bedre 
lungefunksjon enn jevnaldrende når de 
begynner i yrket, men har et raskere fall enn 
normalt forventet



Skogstad M. Lungefunn 37 innaskjærs 
dykkere etter 6 og 12 år Skogstad M, et al.Aviat Space Environ Med 2008

• Etter 6 år:

• FVC, FEV(1), maximal 
ekspiratoriske luftstrøm og  
transfer factor for Tl(CO) var
redusert hos dykkerne
sammenlignet med en
gruppe i politimenn.  

• Forskjeller innen og mellom
gruppene tyder på at 
dykking har bidratt til
redusert lungefunksjon

• Etter 12 år

• Dynamisk lungefunksjon og 
transfer factor for Tl(CO) ble
significant redusert I løpet
av 12 år.  Reduksjonen
skyldes i hovedsak økende
alder. 

• Effekt av totalt antall dykk
var kun significant for 
maksimal ekspiratorisk
flowhastighet FEF(25-75%) 
(L x s(-1)) (P = 0.029).
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Nevropsykologiske effekter av 
metningsdykk Vaernes RJ et al Undersea Biomed Res 1989

• I utgangspunktet presterte dykkere gjennomsnittlig 
noe bedre enn ikke-dykkere på nevropsykologiske
tester

• Etter dype dykk (300 m) ble det funnet mild til 
moderat økt tremor og nedsatt  spatial hukommelse, 
oppmerksomhet og autonom reaktivitet hos 20% av 
dykkerne



Tidligere nordsjødykkere: 
Nevropsykologi 2005, Troland K

• 37% svikt på en nevropsykologisk samleindeks.

• Dykkerne hadde redusert oppmerksomhet, 
konsentrasjon, arbeidsminne, 
mentalt/psykomotorisk tempo og mental 
fleksibilitet. 



Nevropsykologiske studie av yrkes-
dykkere over 12 år. Rita Bast Pettersen, et al. Int Arch Occup Environ Health 2015 

• Fulgte 37 innaskjærs dykkere i 12 år. Nevropsyk
test ved start og etter 6 og 12 år. 

• Samlet antall dykk var ikke assosiert med 
negative neuropsychologiske funn. 

• Men, dykkere som hadde hatt trykkfallsyke
presterte dårligere på en hukommelsestest
(Benton Visual Retention Test) og rapporterte
noen flere nevropsykiatriske symptomer (Q 16)

8



Nye nevrologiske funn etter 
metningsdykk, 3 studier

Nye nevrologiske funn, inkl EEG

   etter

msw                 N                     alder                1-2 dager         4-6 uker

Aarli et 300-350 23 26-37 4 1

1985

Todnem et al 360 18 24-33 5 2

1989

Grønning et al 250 8 29-48 5 4

2003

_____________________________________________________________________________



Dykker 2011 – spørreundersøkelse til alle som 
hadde hatt sertifikat for yrkesdykking 1982-2010

Irgens Å, et al. Int Marit Health 2016

• Dykkere innen kai- og 
anleggsbransjen og 
offshore/på oljeanlegg 
rapporterte mer helseplager 
og høyere symptomskåre 
sammenlignet med 
redningsdykkere  

Åsmul K, et al Occup Med 2017

• Forekomsten av 
hypertensjon og 
hjertesykdom var høyere 
blant dykkere enn i 
kontrollpopulasjonen 
(HUNT), særlig hos den 
gruppen som dykket mest 
og hos de som ikke hadde 
dykkefri dag midtveis i 
arbeidsuken
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Dykker 2011

Irgens Å, et al. Int Marit Health 2017

• Kvinner var yrkesdykkere 
stort sett kortere periode, 
dykket noe sjeldnere og 
hadde mindre anstrengende 
dykk enn de mannlige 
dykkerkollegene. De hadde 
også noe høyere utdanning, 
rapporterte færre 
helseplager og bedre 
livskvalitet

Flatmo F, et al. Int Marit Health 2019

• Dykkere innen kai-og
anleggsbransjen og de som 
hadde hatt trykkfallsyke 
rapporterte i større grad 
plager/smerter i muskulatur 
og skjelett enn andre 
yrkesdykkere 

11



Dødelighet blant yrkesdykkere i Norge 
en registerstudie (Irgens Å et al Occupational Medicine 2013)

• Yrkesdykkere (alle som hadde hatt sertifikat 
som yrkesdykker 1982-2010) litt lavere risiko 
for å dø av sykdom enn befolkningen ellers, 

• Men, de hadde høyere risiko for plutselig død 
pga ulykker og selvmord
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Scanpower-rapport 2005 
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96% av tidligere nordsjødykkere hadde en 
el flere ganger vært utsatt for livstruende 

hendelser, %

• Gasskutt 57

• Hengende fast 48

• Fallende ting 41

• Avdrift 31

• Nedkjøling 25

• Feil gassbl 15

• Tap maske/hjelm12

• Ukontrollert 
oppstigning 11

• Propellnærhet 9

• Sugd inn/ut 7

• Mistet kommunikasjon 
7

• etc…



Psykiske stressreaksjoner

• Et betydelig antall tilfredsstiller fullt ut de 
kliniske kriteriene for PTSD.

• Med unntak av 2 (FN-tjeneste) hadde de PTSD 
(posttraumatisk stresslidelse) pga hendelser 
knyttet til dykkingen 



Undersøkelse i regi av LO-forbundet 
Industri Energi fra 2018

Dykkerne ble spurt om de hadde vært i farlige 
situasjoner. 

• 57 prosent oppgir at de har opplevd hendelser 
der de har fryktet for liv og helse

• 92 prosent oppgir at de har hørt dykkere 
fortelle om situasjoner der de fryktet for liv og 
helse
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Antall utredede yrkesdykkere per helseregion og år 
basert på årsrapportene for perioden 2012-2021 jfr
Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmed utr av 
yrkesdykkere

Helse Nord Helse Midt Helse Sør Øst Helse Vest Totalt pr år

2012 1 8 6 13 28

2013 0 2 2 4 8

2014 2 2 5 7 16

2015 0 3 3 13 19

2016 4 4 5 5 18

2017 2 3 3 6 14

2018 0 2 1 4 7

2019 1 3 1 2 7

2020 0 3 1 2 6

2021 1 2 3 0 6

Totalt pr 

region

11 31 30 56

128
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Vanligste diagnoser blant disse 128:

• Uspesifisert obstruktiv lungesykdom

• PTSD

• Følgetilstand etter trykkfallsyke

• Tinnitus/vertigo, 

• Muskel-skjelettplager 

• Encephalopati

• Barotraume i bihuler 

• Hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS) hos yrkesdykkere 
inn kai- og anleggsbransjen etter mye bruk at 
håndholdt vibrerende verktøy under vann.  
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An evidence‐based system for health 
surveillance of occupational divers 

Sames C, et al. Internal Medicine Journal 2016

• 2187 yrkesdykkere fulgt 
over 5 år

• 158 (3%) mistet eller 
fikk begrensninger i 
sertifikatet:

• Astma: 22

• Unormal 
lungefunksjonstest: 22

• Fedme: 19

• Psykiatrisk diagnose: 14



Konklusjon 1

Vi vet en del, men studiene viser noe motstridende resultater og 
mangler god eksponeringskartlegging.
Det er behov for bedre vitenskapelig grunnlag for å kunne si noe 
sikkert om hvordan dykking og ulike former for dykking og diverse 
tiltak kan påvirke helsa til yrkesdykkere, 

Bidrar revisjon av dykketabeller til bedre helse hos dykkerne?
Har nitrox negativ langtidseffekt på luftveiene?
Kan økende alder og erfaring kompensere for redusert lungefunksjon/ 
arbeidskapasitet?
Har flerenivå dykking negativ effekt på helsa?
Hva med TUP?
Etc……….
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Konklusjon 2

• Alle yrkesdykkere har en gang årlig helseundersøkelse i 
forbindelse med sertifisering, men data ligger hos 
dykkerlegene

Som Leif-Morten Rasch sier: ingen dykker er friskere enn 
når han skal til sertifiseringsundersøkelse

• Det er behov for egen uavhengig helseovervåking som 
inkluderer dykkeeksponering for at dykkerne skal 
kunne følges over tid. 

• Mål: god vitenskapelig forskning og forebygging av 
negative helseeffekter.
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